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Sammanfattning  

Bakgrund: En förbättrad diagnostisering och behandling har bidragit till att fler 

människor överlever en stroke, detta trots den ökade åldersstrukturen i Sverige. Med 

anledning av detta får sjuksköterskorna träffa ett större antal strokedrabbade personer på 

sin arbetsplats, än tidigare när färre överlevde. Sjuksköterskans förståelse och 

förhållningsätt för strokepatienten är därför en viktig del i yrkesprofessionen. Syfte: 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av livet efter en 

stroke. Metod: En beskrivande litteraturstudie där en sammanfattning av tio kvalitativa 

vetenskapliga artiklar har utgjort resultatet i denna studie. Artiklarna söktes fram via 

databaserna Medline via PubMed och Cinahl. Huvudresultat: Att överleva en stroke 

upplevdes som en händelse som vände upp och ner på livet. Efter personernas stroke 

upplevdes en känsla av ensamhet och depression trots bra stöd av familj och vänner. En 

känsla av rädsla, osäkerhet och sorg var också aspekter som upplevdes som ett 

bekymmer av personerna, därför var det viktigt att ha vänner och familj nära tillhands 

som fanns där och som kunde stötta och underlätta personernas vardag. En förändrad 

livssituation innebar även en ny mening med livet och ett hälsosammare liv och 

medvetenheten gällande vikt, kost och motion upplevdes som viktig.Slutsatser: 

Majoriteten av alla deltagare upplevde att depression, rädsla, social isolering och 

behovet av andra var psykiska och fysiska förändringar i livet som orsakades av 

komplikationerna efter en stroke. Det är viktigt att sjuksköterskan informerar patienten 

om eventuella komplikationer som kan kvarstå efter en stroke för att personerna ska 

kunna hantera situationen. 
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Abstract 

Background: An improved diagnosis planting and treatment have resulted with more 

people surviving a stroke, this despite the increased age structure in Sweden. For this 

reason, nurses now meet a bigger number of stroke-survivors than before at their 

working place. The nurse's understanding and approach to the patient is therefore an 

important part of the professional role as a nurse. Aim: The purpose of this literature 

study was to describe people's experiences of life after a stroke. Method: A descriptive 

literature study, which the result has been summarized out from ten qualitative scientific 

articles. The articles were found from the databases Medline PubMed and Cinahl. 

Results: Surviving a stroke was perceived as an experience that turned life upside 

down. After the suffer’s stroke, a feeling of solitude and depression was experienced 

even if they had good support from family and friends. A feeling of fear, insecurity and 

sorrow was also some of the aspects that were perceived as a concern by the people and 

therefore it was important to have friends and family close to who could support and 

facilitate the everyday life of the suffer’s. A changed life situation resulted in a new 

meaning of life and a healthier and more active lifestyle and a higher awareness of 

weight and diet. Conclusions: The majority of all participants felt that depression, fear, 

social isolation and the need of others were psychological and physical changes in life 

that were caused because of complications after a stroke. It is important that the nurse 

inform the patient about any complications that may persist after a stroke in order for 

the suffer’s to be able to handle the situation. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning och innebär att hjärnan 

drabbas av ischemi, vilket innebär syrebrist, på grund av att en trombos, som är en 

propp inuti de små blodkärlen, eller en blödning som skapar ett för högt tryck på 

hjärnan. Under år 2017 drabbades cirka 25 800 personer av en stroke och cirka 6500 av 

dem avled, vilket utger 25% av alla som drabbas. Detta anses vara en bra siffra relaterat 

till den ökade åldersstrukturen bland Sveriges befolkning (socialstyrelsen, 2018). 

 

1.2 Riskfaktorer  

Socialstyrelsen (2018) beskriver att riskfaktorer vid stroke är bland annat hypertoni, 

förmaksflimmer och diabetes för att bara nämna några. Beroende på hur snabbt en 

stroke upptäcks och hur snabbt behandling sätts in varierar kvarvarande komplikationer 

efter insjuknandet (socialstyrelsen, 2018). De Souza Pinho Costa, Ramos Guimarães, 

Parron Fernandes, Probst, De Souza Marquez och Fujisawa (2014) konstaterar att fler 

män än kvinnor drabbas av stroke och sjukdomstillstånden kan förekomma i alla åldrar 

men att den vanligaste riskfaktorn är den höga åldern. I en annan studie genomförd av 

Gan et al. (2018) visar resultatet på att rökning också var en bidragande orsak till att en 

person drabbas av en stroke.  

 

1.3 Symtom 

Symtom vid en stroke kan variera beroende på var i hjärnan proppen eller blödningen 

sitter och hur omfattande en stroke är. De vanligaste symtomen är dock 

ansiktsförlamning, halvsidig kroppsförlamning och förlorad talförmåga. För att hitta 

symtomen så finns ett AKUT test för allmänheten som står för Ansikte, Kropp, Uttal 

och Tid. Vid minsta förändringar på någon av aspekter ska ambulans tillkallas 

omedelbart (Ericson & Ericson 2012). 

 

1.4 Diagnos och behandling 

Ericson och Ericson (2012) påvisar vikten av att behandling sätts in så fort som möjligt 

för att stoppa ischemi vilket leder till en celldöd i hjärnan (nekros). Behandlingarna på 

infarkt och blödning skiljer sig åt men tiden är lika viktig. Om behandlingen sätts in i ett 

tidigt skede kan komplikationerna minskas. Vid en konstaterande av en infarkt så kan 
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blodförtunnande läkemedel ges och ett av dessa läkemedel är trombolys som ska lösa 

upp trombosen, dock måste vissa kriterier uppfyllas. Ett av dessa kriterium är att 

behandlingen måste ske inom fyra timmar från första symtom. Vid behandling då 

trombolys eller andra blodförtunnande läkemedel inte är aktuella kan en operation 

istället genomföras, där en kateter förs in via ljumsken och proppen avlägsnas på detta 

sätt. Vid konstaterande av blödning i hjärnan kan en öppen operation ske för att på så 

sätt öppna upp skallbenet vilket leder till att trycket i hjärnan minskas och ischemin kan 

upphöra (Ericson & Ericson 2012). 

 

1.5 Möjliga förekommande komplikationer till följd av en stroke 

En vanlig komplikation efter en stroke är att bestående funktionsnedsättningar kvarstår i 

till exempel några av våra extremiteter. Komplikationer efter en stroke varierar från 

person till person och vilken omfattning av stroke som drabbat personen, men kan med 

hjälp av rehabilitering bli bättre. Några av de komplikationerna som kan bli är halvsidig 

förlamning, afasi, vilket innebär talsvårigheter, samt dysfagi som innebär ätsvårigheter. 

Rehabilitering sätts in snabbt för att på så sätt minska komplikationerna och långvariga 

vårdtider på sjukhus. Ibland kan rehabiliteringen vara avgörande och rehabiliteringen 

kan fortlöpa från några veckor till några år innan personen känner sig återställd. Men 

trots rehabilitering kan några personer som drabbats av stroke få leva med kvarvarande 

komplikationer livet ut (Ericson & Ericson 2012).  

 

1.6 Sjuksköterskans roll 

I den etiska koden från ICN som avser sjuksköterskor beskrivs det att sjuksköterskornas 

roll är att arbeta med omvårdnad. Att främja hälsa, förebygga ohälsa samt att få 

patienter och närstående att vara delaktig i behandlingen är ett av många 

ansvarsområden för sjuksköterskan. Dreyer, Angel, Langhorn, Pedersen och Aadal 

(2016) påvisar i deras studie att förmågan att se individen bakom en stroke är en viktig 

del för att sjuksköterskan ska kunna genomföra ett professionellt arbete. Att 

uppmärksamma varje enskild persons individuella behov var en aspekt som 

sjuksköterskorna tyckte var en självklarhet att man sökte efter under en 

rehabiliteringsfas. Även Wergeland, Ryen och Ødegaard-Olsen (2011) menar att 

sjuksköterskan har en ledande roll i behandlingsteamet, samordna olika instanser samt 

att tillgodose patientens individuella behov. Att se de grundläggande behoven hos 

patienten underlättar för den fortsatta behandlingen.  
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1.7 Definitioner  

1.7.1 Upplevelser 

Upplevelser beskriver Fox (2008) som ett sätt att spegla en individs erfarenhet. En 

erfarenhet i sin tur kan beskrivas ur ett individuellt perspektiv som en avancerad 

sammankoppling mellan människans olika aspekter att uppleva. Det som Fox (2008) 

specifikt beskriver är samspelet mellan kroppen, människans intagna sinnen samt den 

neurologiska bearbetningen. Detta enligt Fox (2008) blir ett förhållande med världens 

alla aspekter som människan dagligen möter, analyserar och skapar kommunikation 

med. 

 

1.7.2 Livet efter 

I detta sammanhang innebär livet efter det fortsatta livet i hemmet efter att ha överlevt 

stroke och med en tidsgräns på 14 år efter stroke.  

 

1.8 Sjuksköterskans upplevelse 

King, Ainsworth, Ronen och Hartke (2010) beskriver att sjuksköterskor som arbetar 

med stroke överlevande personer ofta upplever en stress hos personerna. Denna stress 

kan bero på många olika saker, till exempel över personlighetsförändringar, minskade 

inkomster, upprätthållande av familjelivet samt personliga försämringsproblem, mycket 

relaterat till kommunikationssvårigheter och kognitiva begränsningar. Dessa faktorer 

upplevde sjuksköterskor var bidragande orsaker till att personer som hade haft en stroke 

hamnade i depressioner.  

 

1.9 Anhörigas upplevelser 

Gosman-Hedström och Dahlin-Ivanoff (2012) beskriver att anhöriga till en person som 

har haft en stroke upplevde att det är svårt att strukturera och planera in saker i deras 

vardag en tid i förväg. För att vardagen ska fungera måste den planeras från dag till dag. 

Anhöriga upplevde att de är mer knutna till hemmet för att kunna hjälpa sin partner vid 

dagliga aktiviteter som personen som har blivit drabbad av stroke måste genomföra, till 

exempel måste hjälp finnas vid måltidssituationer, toalettbesök och hygien. Vidare 

förklarar Gosman-Hedström och Dahlin-Ivanoff (2012) att det upplevdes som en 

svårighet för den anhöriga att umgås med andra i sin omgivning eftersom någon annan 

måste vara behjälplig för partnern som har haft en stroke. Detta i sin tur innebär mycket 
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planering i förtid som även beskrevs tidigare är en aspekt som inte fungerar i praktiken 

för dessa personer. En sådan enkel sak som att komma iväg och handla kunde bli 

problematiskt och svårt att få till. Ingenting i vardagen upplevdes som spontant för en 

anhörig längre efter partnerns insjuknande, vilket uppfattas som jobbigt för många. 

Ericson och Ericson (2012) beskriver även de att anhöriga har en viktig roll för en 

persons tillfriskande och att anhöriga gärna vill vara med i rehabiliteringen redan från 

sjukhusvistelsen. Vidare förklarar Ericson och Ericson (2102) att stötta en patient inte är 

en enkel uppgift för den anhöriga. Det behövs både tålamod, kraft och en stor mängd 

förståelse från den anhörigas sida.   

 

1.10 KASAM- Aaron Antonovsky 

Det salutogena perspektivet introducerades av Aaron Antonovsky som var en professor 

i medicinsk sociologi. Det salutogena perspektivet är ett förhållningssätt som fokuserar 

på aspekter som berör och skapar hälsa och inte de perspektiv som orsakar ohälsa 

(Antonovsky 2005). Inom det Salutogena perspektivet har begreppet KASAM en 

betydelsefull roll där målet med hela det salutogena perspektivet är att uppnå hälsa, 

livskvalité och välbefinnande genom att befinna sig i ett sammanhang. KASAM står för 

känsla av sammanhang och innefattar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Dessa tre komponenter bidrar alla med olika aspekter som skapar en helhet i KASAM 

(Langius-Eklöf & Sundberg 2014). Vidare skriver Langius-Eklöf och Sundberg (2014) 

att begriplighet handlar om hur väl en individ förstår en viss händelse, det kan både 

handla om händelser som inträffar i individens omgivning eller som berör individen 

själv. Hanterbarhet handlar om hur väl en individ själv upplever att en händelse kan 

hanteras och vilka resurser som individen har för att lyckas hantera olika situationer. 

Meningsfullhet, ses som den viktigaste av dessa komponenter, och handlar om hur väl 

individen känner sig motiverad och engagerad att hantera en viss typ av händelse. Hur 

hög eller låg KASAM en person har beror på i vilken grad dessa tre komponenter 

efterföljs. Avslutningsvis menar Langius-Eklöf och Sundberg (2014) att i 

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete är det viktigt att en patients friskfaktorer och 

förmågor att förstå, hantera och känna meningsfullhet identifieras och framhävs i 

behandlingsprocessen. Detta leder till att omvårdnadsarbetet underlättas och en 

individanpassad behandling skapas där de individuella förutsättningarna lyfts fram och 

en hög KASAM skapas genom begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Denna 

teoretiska referensram valdes eftersom KASAMS tre begrepp kan ha en betydelsefull 
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roll för personer att hantera olika händelser i livet. KASAM kan därför vara relevant för 

denna studies syfte och frågeställning. 

 

1.11 Problemformulering 

År 2017 drabbades cirka 25 800 personer av en stroke, vilket är en minskning med 40 

procent bland 100 000 invånare sedan 2002, vilket anses som en bra siffra relaterat till 

den ökade åldersstrukturen bland Sveriges befolkning. Forskning visar att 

komplikationerna efter en stroke kan i vissa fall bli allvarliga vilket kan påverka 

individernas livsstil till det negativa. Rehabilitering krävs efter ett insjuknande oavsett 

omfattningen av stroke. Sjuksköterskan har ett ledande ansvar i behandlingsteamet 

gällande rehabiliteringsprocessen. Det är sjuksköterskans ansvar att samordna olika 

instanser och patientens individuella behov. Det finns studier som berör stroke 

överlevande personer på olika dimensioner, men perspektivet som berör hur livet efter 

en stroke blir för den drabbade personen förändras ständigt. Idag finns det en bristfällig 

sammanställd forskning kring personers upplevelser efter en stroke som är relaterat 

samhällets olika utvecklingskomponenter. En sammanställning av den senaste 

forskningen skulle därför ge en större överblick över hur personerna upplever livet efter. 

Därför är det relevant att summera kunskapen som idag finns i en sammanställd 

litteraturstudie där det framkommer hur personer som har drabbats av en stroke 

verkligen upplever livet efter.  

 

1.12 Syfte  

Syftet är att beskriva personers upplevelser av livet efter en stroke. 

 

1.13 Frågeställning 

Hur upplever personer som haft en stroke livet efter? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Denna litteraturstudie utformar sig som en beskrivande design (Polit & Beck 2016). 
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2.2 Sökstrategier 

För att hitta de vetenskapliga artiklarna som har används till denna litteraturstudie har 

Medline via PubMed och Cinahl använts. Polit och Beck (2016) förklarar att Medline 

via PubMed är den bästa sökmotorn för sökningar som avser omvårdnad och dess 

forskning vilket lämpade sig mycket väl då det aktuella syftet kommer vara 

omvårdnadsrelaterat. Fortsättningsvis beskriver Polit och Beck (2016) att även två 

databaser kan användas för att få en bredare sökning om behovet av detta finns då 

urvalet inte levde upp till det förväntade resultatet i endast en databas. För att 

komplettera sökträffarna har därför även Cinahl använts för att få ett större perspektiv 

på sökningen. För att få sökningarna mer specificerade i PubMed användes Mesh-

termer, och i Chinal användes headings i kombination med fritext. En Mesh- term 

innebär att olika likheter identifieras hos olika termer, vilket bidrar till att sökningen blir 

mer relevant till det aktuella syftet (Polit & Beck 2016). 

Sökorden som användes i PubMed var ”stroke” i Mesh-term samt “Life Change 

events” i Mesh-term. Av dessa sökord gjordes en sökning där den booleanska 

söktermen ”AND” användes. Sökorden som användes i Cinahl var “Stroke” i Headings, 

“patient experience” i fritext samt “life situation” i fritext. Av dessa sökord 

kombinerades det en sökomgång där den booleanska söktermen ”AND” användes 

mellan varje sökord, detta för att avsmalna sökningen till det optimala. För att få 

information om sökkombinationerna se tabell 1. 

Dessa olika sökstrategier användes för att hitta vetenskapliga artiklar som kunde svara 

på studiens aktuella syfte. Att patient experience och life situation söktes i fritext 

berodde på att dessa sökord inte fanns som befintliga headings-termer. De limits som 

användes vid sökningarna i databaserna var 10 år, artiklar endast på engelska och vuxna 

individer. Detta för att ytterligare specificera sökningen så relevanta artiklar kom på 

träfflistan avsett studiens syfte och frågeställning, något som Polit och Beck (2016) 

även beskriver är en viktig del i sökningen. 

 

 

 

 

 

 

 Tabell 1. Utfall av sökstrategierna  
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Databas Begränsningar, 

(Limits) sökdatum 
Söktermer Antal 

träffar 
Utvalda 

artiklar 

Medline 

via 

PubMed 

10 år, Adult: 19+ 

years, English, 2019-

01-22 

”Stroke” [Mesh] 

AND ”Life change 

events” [Mesh] 

37 6 

Cinahl Linked full text, Peer 

Reviewed, 10 år. 

English. 2019-01-22 

(MH ”Stroke”) AND 

”Patient experience” 

(Fritext) AND ”Life 

situation” (Fritext) 

23 4 

        Totalt: 

10. 

 

 

2.3 Urvalskriterier 

2.3.1 Inklusionskriterier 

De artiklar som svarade på studiens syfte och frågeställning inkluderades i studien. Ett 

annat inklusionskriterium var att de artiklar som valdes ut skulle vara primära källor. 

Alla de artiklar som beslutades att inkluderas i studien var uppbyggda på en 

vetenskaplig grund där de olika rubrikerna introduktion, metod, resultat och diskussion 

existerade enligt IMRAD. Polit och Beck (2016) beskriver dock att alla artiklar inte 

innehåller dessa rubriker men kan trots det vara vetenskapliga, så de artiklar som var 

uppbyggda på ett liknande sätt inkluderades även de.  

  

2.3.2 Exklusionskriterier  

De artiklar som riktade sitt resultat mot medicinska perspektiv, vårdpersonalens och 

närståendes synpunkter samt barn exkluderades från sökträffarna, detta eftersom 

studiens syfte var att beskriva personers egna upplevelse av livet efter en stroke och att 

inga misstolkningar skulle förekomma.  

 

2.4 Urvalsprocessen av utvalda vetenskapliga artiklar 

För att ha kunnat exkludera artiklar från dessa två olika sökningar i databaserna har 

titlar lästs överskådligt i samtliga 60 artiklar. Efter att titlar lästes exkluderades 27 

eftersom de inte var relevanta till syftet och frågeställning. Gällande resterande 33 

artiklar lästes abstract och ytterligare 4 artiklar exkluderades eftersom att de handlade 
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om andra sjukdomstillstånd som ej var relevant för studiens syfte. Därefter har 

innehållet av IMRAD granskats hos kvarvarande 29 artiklar och ytterligare 1 artikel 

exkluderades då IMRAD inte fanns och det kvarstod då 28 artiklar. Vidare med de 28 

återstående artiklarna har en djupare fördjupning skett där det framkom att 6 av dessa 

riktade sig mer åt det medicinska hållet och exkluderades därför. Slutligen var det 22 

artiklar som kvarstod där 7 av dem valdes bort då de riktade sig mot vårdpersonalens 

och närståendes upplevelser. Det återstod därefter 15 artiklar från sökningen som antogs 

relevanta och användbara i förhållandet till det aktuella syftet och frågeställning. Efter 

en relevansbedömning av dessa 15 artiklar återstod slutligen 10 relevanta artiklar som 

inkluderades i litteraturstudiens resultat eftersom artiklar som inte svarade på syftet fullt 

ut exkluderades, se bilaga 1 för att få en översikt av relevansbedömningsmallen. Totalt 

framkom det 60 artiklar, där 10 av dem valdes ut då de var relevanta i förhållande till 

studiens syfte och frågeställning. Se summeringen av urvalsprocessen i figur 1. Av de 

återstående 10 artiklarna genomfördes det även en kvalitetsgranskning, se bilaga 2 för 

en överblick av tabellen. I kvalitetsgranskningen framkom det att de flesta artiklarna 

hade en hög kvalité, dock kunde vissa artiklars kvalité sänkas på grund av att till 

exempel inklusion- och exklusionskritererna, etiska överväganden, samt kritisk 

diskussion gällande använd metod inte framkom. Ingen artikel valdes dock bort från 

resultatdelen trots brister i kvalitén.  

 

Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen 

 

Titel lästes på 60 artiklar 
→ 27 st som ej var 
relevant för syftet 

exkluderades.

Abstract lästes på 33 st →
4 st exkluderades då de 

handlade om andra 
sjukdomstillstånd.

29 kvarstår → 1 artiklar 
exkluderades då de inte 

innehöll IMRAD. 

28 st blev 22 st då artiklar 
med medicinska syften 

exkluderades.

7 artiklar exkluderades 
ytterligare då de riktade 
sig mot vårdpersonalens 

och närståendes 
upplevelser. 

15 Artiklar återstod och 
valdes slutligen ut då de 
ansågs vara relevanta i 
förhållande till syftet.

Efter relevansbedömning 
exkluderades ytterligare 5 

artiklar. 

Slutligen återstod 10 
artiklar som inkluderades i 

resultatet.
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2.5 Dataanalys 

Inledningsvis startade arbetet med att de valda artiklarna översattes till svenska som 

fungerade som ett komplement till artiklarnas originalspråk. Alla utvalda artiklar skrevs 

ut i pappersformat. Vid bearbetningen av dessa artiklar lästes samtliga i dess helhet 

enskilt, under detta arbete kom överstrykningspennor att användas för att markera 

relevanta delar i förhållande till aktuellt syfte. Bearbetningen fortsatte genom att 

författarna sedan sammanställde artiklarnas innehåll tillsammans. Av materialet som 

hade markerats med överstrykningspennor kunde likheter och olikheter konstateras och 

utifrån det plockades relevant material ut som användes i resultatet i den föreliggande 

litteraturstudien. Polit och Beck (2016) skriver att kodningar av använda artiklar är ett 

bra hjälpmedel för att möjliggöra en sortering och kategorisering av artiklars 

information. Av de likheter som identifierades kunde artiklarna kopplas ihop med 

varandra och en kategorisering skapades som byggde upp resultatet. Detta sätt att 

organisera informationen menar Polit och Beck (2016) underlättar dataanalysen 

avsevärt. Diskussionen författarna hade gällande artiklarnas innehåll och 

användbarheten av material för den aktuella studien bidrog till att dataanalysen kunde 

understödja de 3 huvudrubrikerna; Emotionella utmaningar, Behov av stöd och Positiva 

aspekter av livet efter med tillhörande underrubriker. Se figur 2 för en översikt över 

resultatets uppbyggnad.   

 

2.6 Forskningsetiska överväganden  

I föregående litteraturstudie har en strävan efter ett forskningsetiskt förhållningsätt 

praktiserats. Författarna har tillämpad stor noggrannhet gällande att förfalskning och 

plagiering inte har skett och hela arbetet har utförts med en ambition om objektivitet. 

Detta beskriver även Polit och Beck (2016) då de förklarar att en noggrannhet är viktigt 

genom hela arbetet. All information i resultatet baseras enbart på personers upplevelse 

av livet efter en stroke och all insamlad data redovisas i resultatet vilket gör att den 

föreliggande studiens trovärdighet ökar. 

 

3. Resultat 

I denna litteraturstudie granskades 10 vetenskapliga artiklar där alla 10 utgjorde detta 

resultat. En detaljerad sammanfattning av samtliga artiklar som föreligger i resultatet 

finns redovisade i bilaga 3 och 4. I referenslistan är dessa artiklar markerade med 

asterisksymbolen *. Resultatet har skrivits i löpande text, där 3 olika huvudrubriker 
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utgör textuppdelningen. Dessa 3 huvudrubriker är; emotionella utmaningar, behov av 

stöd samt positiva aspekter av livet efter. Samtliga huvudrubriker har olika 

underrubriker som presenteras i figur 2. 

  

  

Figur 2 - Översikt för resultatets olika huvudrubriker och underrubriker 

 

 3.1 Emotionella utmaningar  

3.1.1 Depression och ensamhet 

Dalvandi, Heikkilä, Maddah, Khankeh och Ekman (2010), Donnellan, Martins, Conlon, 

Coughlan, O´Nelli och Collins (2013), Brunborg och Ytrehus (2013), Kirkevold, 

Christensen, Andersen, Paaske- Johansen och Harder (2011) samt Kitzmüller, Asplund 

och Häggström (2012) skriver att deltagarna upplevde att den psykologiska 

problematiken oftast grundade sig i de fysiska funktionsnedsättningarna som fanns till 

följd av stroke. Några av deltagarna i studierna upplevde en känsla av att vara olycklig, 

ensam och deprimerad efter en stroke trots bra stöd och nära kontakt med familjen. 

Personerna i Brunborg och Ytrehus (2013), Dalvandi et al. (2013), Kirkevold et al. 

(2011) samt Williams och Murray (2012) studier menade att funktionsvariationerna 

bidrog till att de inte kunde återgå till sitt arbete vilket ledde till en känsla av isolering 

och minskat socialt umgänge.  

 

Dalvandi et al. (2013) och Kitzmüller, Asplund och Häggström (2012) skriver i deras 

studier att deltagarna upplevde att de bar på en skamsen känsla inom sig, som i sig 

Emotionella
utmaningar

Depression & 
ensamhet

Rädsla, 
osäkerhet, sorg 

och skam

Fysiska 
svårigheter

Behov av stöd

Sociala 
förändringar och 

nätverk

Familjens 
närvaro

Positiva 
aspekter av 
livet efter 

Gav ny mening 
med livet
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grundades på många olika aspekter, och som av vissa deltagare upplevde bidrog till en 

djupare depression. Personerna upplevde att ett stort stöd från myndigheter behövdes 

för att återigen kunna vara en bra familjeförebild eftersom de psykiska besvären 

minskades med hjälp och stöd från hälso- och sjukvården. Trots att stödet fanns, 

upplevde deltagarna att stödet efter en stroke, och speciellt gällande de psykologiska 

aspekterna måste förbättras (ibid). Ett insjuknande i stroke upplevdes av deltagarna i 

Donnellan et al. (2013) samt Simeone, Savini, Cohen, Alvaro och Vellone (2014) 

studier som en stor förändring i personernas vardag som i många fall vände upp och ner 

på livet. Donellan et al. (2013) skriver att personerna dock upplevde att det var viktigt 

att acceptera och anpassa sig till de förändringar som en stroke hade fört med sig istället 

för att gå runt och vara frustrerad, arg och ledsen. Ett utnyttjande av deras nya 

verklighet skulle ske eftersom personerna upplevde att det inte fanns något annat 

alternativ, livet gick vidare trots allt (Donnellan et al. 2013). 

 

3.1.2 Rädsla, osäkerhet, sorg och skam 

Rädsla, osäkerhet, sorg och skam är några av de upplevelser som har lyfts fram av 

deltagarna i flera studier (Medin, Larson, Von Arbin, Wredling & Tham 2010; Nordin, 

S- Sunnerhagen och B- Axelsson 2015; Simeone et al. 2014; Williams & Murray 2012). 

Medin et al. (2010), Nordin, S- Sunnerhagen och B- Axelsson (2015), Simeone et al. 

(2014) samt Williams och Murray (2012) skriver att efter en stroke upplevde personerna 

att deras liv reducerades till en otrygg känsla, livet blev mindre säkert och mer osäkert. 

En ständig rädsla upplevdes att återigen kunna drabbas av en stroke och känslan av att 

du, om bara några minuter kan lämna allt och alla och försvinna var en upplevelse som 

deltagarna hade och som aldrig kommer att försvinna. Deltagarna i Nordin, S- 

Sunnerhagen och B- Axelsson (2015) studie förklarade att upplevelsen av rädsla ofta 

ledde till oro och att göra vardagliga saker som till exempel gå på toaletten, promenera 

och utföra aktiviteter upplevdes av deltagarna som en rädsla som ledde till en ständig 

oro. Att vara utanför sjukhusets väggar och känslan av att lätt kunna ramla omkull 

upplevdes även det som en skrämmande rädsla. Deltagarna i studien menade på att när 

de är hemma är de helt ensamma och ingen kan hjälpa dem, på sjukhuset fanns det 

personal dygnet runt som kunde hjälpa till vid behov (ibid). En osäkerhet upplevdes 

även av vissa deltagare i studien utförd av Williams och Murray (2012) när det kom till 

att återgå till yrkeslivet, även fast det skulle ske på en arbetsplats där deltagarens 
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förmågor skulle räcka till så fanns känslan av oro att engagera sig i ett yrke efter en 

stroke.  

 

Vidare skriver Medin et al. (2010) att situationer som innefattar matintag uppfattas som 

skamset av personerna som har drabbats av en stroke. Detta eftersom fysiska svårigheter 

fanns i många fall och möjligheten att då äta fint och ordentligt inte fanns. Att sitta 

bland främmande människor och äta upplevdes som jobbigare än att sitta med familj 

och vänner som kände till situationen och visste historien bakom beteendet. Personerna 

i Medin et al. (2010) studie upplevde det som om människor som inte kände till 

situationen tittade undrande på personen om personen i fråga behövde assistans vid 

måltiderna eller om det hade hamnat mat på sidan av munnen. En känsla av nederlag 

existerade hos deltagarna vid måltidssituationer och känslan av att vara en bebis fanns 

hos några när de behövde hjälp med att äta. Avslutningsvis förklarade en deltagare i 

Simeone et al. (2014) studie att personen upplevde en rädsla av att något konstigt hände 

i kroppen under den akuta fasen och att den känslan fortfarande fanns kvar och att 

rädslan av att dö fortfarande är stark.  

 

3.1.3 Fysiska svårigheter 

I studierna gjorda av Dalvandi et al. (2010), Kirkevold et al. (2011), Medin et al. (2010), 

Nordin, S- Sunnerhagen, B- Axelsson (2015) samt Williams och Murray (2012) påvisas 

det att personerna som har haft en stroke upplever den fysiska funktionsnedsättningen 

som en påtaglig aspekt i det dagliga livet och som både påverkar personen på ett 

personligt plan och på ett psykiskt plan men också i de sociala kontakterna. Att förlora 

flera fysiska funktioner på bara någon minut upplevdes av deltagarna i Williams och 

Murray (2012) studie som den första stora chocken, att sedan kunna acceptera och gå 

vidare från en mycket lägre fysisk förmåga än tidigare upplevdes som nästa chock. En 

stor önskan som upplevdes av deltagarna var att kunna bygga upp både den fysiska och 

mentala styrkan, vilket skulle leda till att gamla aktiviteter och det vanliga livet skulle 

återfås, vilket framkom i Dalvandi et al. (2010), Kirkevold et al. (2011), Medin et al. 

(2010), Nordin, S- Sunnerhagen, B- Axelsson (2015) samt Williams och Murray (2012) 

studier. I Dalvandi et al. (2010) studie upplevde vissa deltagare att det finns ett före liv 

och ett efter liv där deras stroke var den gräns som avskilde de två liven. Före en stroke 

upplevde personerna sig själv som stor och stark som utförde sina arbetsuppgifter utan 

problem. Nu, efter deras stroke, upplevde deltagaren sig själv som passiv, isolerad och 
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störd med en stor funktionsnedsättning, där insjuknandet hade påverkat personens 

fysiska och psykiska aktiviteter.  

 

Fortsättningsvis förklarar Dalvandi et al. (2010), Kirkevold et al. (2011), Medin et al. 

(2010), Nordin, S- Sunnerhagen, B- Axelsson (2015) samt Williams och Murray (2012) 

i deras studier att saknaden fortfarande upplevdes av deltagarna att inte längre klara av 

att kunna gå och äta obehindrat, en saknad fanns även gällande att till exempel inte 

kunna åka iväg och handla på egen hand. Många deltagare menade dock att det kommer 

bli lättare att hantera situationer som dessa om de bara började acceptera den nuvarande 

situationen, men upplevde att det var en svår väg att ta sig till den punkten i 

återhämtningsprocessen. Williams och Murray (2012) beskriver dock att deltagarna 

upplevde att små måluppsättningar på vägen, där egna prestationer utfördes 

självständigt, bidrog till att ett större hopp upplevdes om att deras fysiska funktioner 

skulle förbättras.    

 

3.2 Behov av stöd 

3.2.1 Sociala förändringar och nätverk 

Att de sociala förändringar har bidragit till att nya förutsättningar och möjligheter har 

skapats är en aspekt som Brunborg och Ytrehus (2013) samt M- Thomas, Allison och 

M- Latour (2017) påvisar. Många av deltagarna i dessa studier upplevde att de inte 

längre kan utföra de sociala aktiviteter som de aktiverade sig med innan de drabbades av 

sin stroke. Deltagarna upplevde trots det att de med tiden hade lyckats hitta andra 

meningsfulla aktiviteter som uppfyllde samma känsla av gemenskap med andra 

individer som aktiviteterna innan deras stroke gjorde. Att hitta nya fritidsintressen 

upplevde deltagarna i studierna bidrog till att de kunde fokusera på att ha roligt och 

integrera med andra människor (ibid). M- Thomas, Allison och M- Latour (2017) 

skriver att personerna uppfattade de sociala nätverken som en central arena och som ett 

optimalt forum för en meningsfull verksamhet. I Brunborg och Ytrehus (2013) studie 

framkom det att det kunde handla om allt från att umgås med andra som varit med om 

samma resa och socialisera sig samtidigt som rehabilitering genomfördes till att umgås 

med familj och barnbarn. Helt enkelt saker som fick deltagarna att må bra i samvaron 

(Brunborg & Ytrehus 2013; M- Thomas, Allison & M- Latour 2017). M- Thomas, 

Allison och M- Latour (2017) påvisar att deltagarna upplevde att det var viktigt att hitta 

likasinnade personer för att på så sätt kunna inspirera och motivera varandra. Genom 
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bloggar kände deltagarna att de hittade andra människor som även de hade varit med om 

en stroke. De upplevde att samhörigheten som dessa bloggare fick underlättade i den 

process som fanns att återgå till den vardag som personerna hade innan stroke.  

 

Vidare i M- Thomas, Allison och M- Latour (2017) studie framkommer det att 

personerna uppfattade att strävan efter självständighet var den största och viktigaste 

drivkraften, eftersom det var alla bloggares största önskan att återgå till deras tidigare 

liv. Det infann sig en gemensam förståelse och deltagarna menade att dessa relationer 

var avgörande för återhämtningen. Att blogga uppfattades som ett bra sätt att skriva ner 

sina tankar och känslor där det på samma gång fanns en möjlighet att det skulle nå fram 

till andra människor. Vissa deltagare nämnde att de hade hittat nya vänner genom att 

blogga om deras stroke (M- Thomas, Allison & M- Latour 2017).  

 

3.2.2 Familjens närvaro 

Flera studier pekar på att familjens stöd och närvaro upplevdes ha varit avgörande för 

att den fortsatta vardagen har fungerat efter att personerna hade drabbats av en stroke 

(Dalvandi et al 2010; Kirkevold et al. 2011; Kitzmüller, Asplund & Häggström 2012; 

M- Thomas, Allison & M- Latour 2017). Personer som har överlevt en stroke beskrev i 

Dalvandi et al. (2010), Kirkevold et al. (2011), Kitzmüller, Asplund och Häggström 

(2012) samt M- Thomas, Allison och M- Latour (2017) studier att de upplevde att 

familjemedlemmars närvaro var ett viktigt hjälpmedel för att öka personernas vilja att 

fortsätta leva efter deras stroke. Familjen betydde mycket för deltagarna då de aldrig 

svek, en tillit och trivsel upplevdes gentemot dem, vilket bidrog till att personerna som 

överlevt en stroke kände ett måste att fortsätta kämpa sig tillbaka. Vissa deltagare i 

Simeone et al. (2014) studie upplevde att dom var en börda och belastning för dess 

omgivning. Vidare beskrev deltagarna i Dalvandi et al. (2010), Kirkevold et al. (2011), 

Kitzmüller, Asplund och Häggström (2012) samt M- Thomas, Allison och M- Latour 

(2017) att beroendet av andra upplevdes hos dem och några av deltagarna i studierna 

förklarar att familjen hjälpte till med alldeles för mycket och en saknad framkom i M- 

Thomas, Allison och M- Latour (2017) studie att kunna vara oberoende av andra. Familj 

och vänner upplevdes trots den känslan ha varit ett stort stöd då de har kunnat hjälpa till 

med sysslor som dom själva inte hade orkat med i hemmet, vilket framkommer av 

Kirkevold et al. (2011).  
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Nära relationer till andra människor upplevdes som viktigt att ha omkring sig av 

personer som hade drabbats av en stroke, detta för att orka ta sig igenom den jobbiga 

tiden efter strokeinsjuknandet (Donellan et al. 2013). När samhällets stöd sviktade och 

olika brister i de sociala nätverken existerade upplevdes det av personerna som hade 

haft en stroke i Dalvandi et al. (2010) studie att allt ansvar hamnade på 

familjemedlemmarna till personerna. Att ha en fru vid sin sida förklarades i Kitzmüller, 

Asplund och Häggström (2012) studie att det upplevdes som ett stort stöd och några av 

deltagarna beskrev sin fru som en drivkraft som hela tiden har legat på och motiverat, 

utan det upplevde deltagarna att inga framsteg skulle ha gjorts i rehabiliteringen och 

möjligheten att kunna gå och bo hemma igen skulle inte ha funnits (ibid). 

 

3.3 Positiva aspekter av livet efter 

3.3.1 Gav ny mening med livet 

Studier skrivna av Brunborg och Ytrehus (2013), Donnellan et al. (2013), M- Thomas, 

Allison och M- Latour (2017) samt Williams och Murray (2012) visar att personer som 

hade drabbats av en stroke uppfattade och hanterade de nya förutsättningar på olika sätt 

och det framkom att det inte bara var en sorg och negativa påföljder som skulle påverka 

individen livet ut. Vidare förklarar Donnellan et al. (2013) att vissa av de personer som 

drabbats av en stroke upplevde att de inte märker av några större förändringar i deras 

vardag. Deltagarna menade på att de kunde fortsätta göra de saker de gjorde före de fick 

en stroke men att de ändå fick sig en tankeställare kring livet och att hinna ta vara på det 

medan det varar.  

 

Donnellan et al. (2013) skriver att vissa personer upplevde en tacksamhet att deras 

symtom efter deras stroke yttrade sig i liten grad. Det fungerade som ett verktyg för 

deltagarna att se erfarenheten från stroke ur ett positivt perspektiv. Dom menade att 

deras stroke fungerade som ett varningstecken som för dem ledde till en hälsosammare 

livsstil. Några av deltagarna i studien upplevde att de hade tur och fick en varning i 

form av en stroke och insåg då att det var dags att börja tänka på hur de levde sitt liv, på 

vikten och på att fortsätta träna. Detta eftersom personerna ansåg att det var det som 

krävdes för ett hälsosammare liv. Deltagarna uppfattade ännu en gång att det var tur att 

inga bestående viktiga funktionsnedsättningar kvarstod efter deras stroke (ibid).  
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Brunborg och Ytrehus (2013) samt Williams och Murray (2012) fortsätter att skriva att 

nya prioriteringar hade skapats hos deltagarna efter stroke, och deltagarna uppfattade att 

deras energi koncentrerades på meningsfulla saker. Perspektiv upplevdes ha förändrats 

och som ett resultat av det har deltagarnas livsstilar också förändrats. Deltagarna i 

studien upplevde att den tid som nu fanns kvar i livet måste uppskattas tillfullo. Deras 

stroke har upplevts att den bidragit till fler positiva förändringar för ett hälsosammare 

liv. Nya prioriteringar upplevdes ha gjorts för att minska risken för en ny stroke och 

förändringar såsom ökad fysisk aktivitet och bättre kosthållning hade gjorts. I Brunborg 

och Ytrehus (2013) samt Donellan et al. (2013) studier framkom det även att deltagarna 

upplevde att en minskning av alkohol- och tobakskonsumtion också hade genomförts.    

 

4.Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Merparten av alla personer som drabbades av en stroke upplevde det som en händelse 

som vände upp och ner på livet. En känsla av ett liv före stroke och ett liv efter stroke 

upplevdes. Efter personernas stroke upplevdes en känsla av ensamhet och depression 

trots bra stöd av familj och vänner. Personerna upplevde att samhällets stöd behövdes 

förbättras speciellt gällande de psykologiska besvären efter en stroke. Rädsla, osäkerhet 

och sorg var några av de aspekter som upplevdes som bekymmer av personerna och 

därför var det viktigt att ha vänner och familj nära fanns som kunde stötta och underlätta 

personernas vardag. Behovet att hitta andra personer i liknande situation ansågs vara 

viktigt för personerna som hade haft en stroke eftersom det bidrog till att nya kontakter 

skapades och erfarenheter och upplevelser kunde delas till personer som hade 

genomgått samma resa och återhämtningsprocess. Att hitta nya aktiviteter som var 

meningsfulla och som innebar en socialisering med andra upplevdes som en viktig del i 

återhämtningen. En förändrad livssituation innebar en ny mening med livet och 

personerna upplevde stroke som ett varningstecken viken bidrog till att personerna 

började leva ett hälsosammare liv och medvetenheten gällande vikt, kost och motion 

upplevdes som viktig. 
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4.2 Resultatdiskussion  

4.2.1 Emotionella utmaningar  

I resultatet till den föregående studien skriver Medin et al. (2010), Nordin, S- 

Sunnerhagen och B- Axelsson (2015), Simeone et al. (2014) samt Williams och Murray 

(2012) att personerna upplevde en rädsla efter att deras stroke inträffat att det kunde 

hända igen. En känsla av att bara om någon minut, kan lämna allt och alla och försvinna 

för gott var en känsla som deltagarna beskrev att aldrig kommer försvinna. Denna rädsla 

framkommer även i Tutton, Seers, Langstaff och Westwood (2011) studie då de skriver 

att personer som har haft en stroke upplevde en känsla av att vara nära döden och 

upplevde därmed också en rädsla av att drabbas av en till stroke och den gången inte 

komma tillbaka till livet.  

 

Donnellan et al. (2013) och Simeone et al. (2014) fortsätter att beskriva i föreliggande 

studies resultat att många av deltagarna påpekade samma aspekter gällande den 

situation de befann sig i, och vad de hade varit med om. Det framkom att många av 

deltagarna upplevde deras stroke som en livsomvälvande händelse som förändrade deras 

liv radikalt. Personerna i Donnellan et al. (2013) studie upplevde att det var viktigt att 

acceptera situationen och ha förmågan att kunna anpassa sig till de nya förändringar 

som en stroke medförde. Det fanns ingen mening att gå runt och vara arg och ledsen 

över situationen, deltagarna menade att ett utnyttjande av nya situationen skulle ske.  

 

Författarna till föreliggande studie tror att det är avgörande för återhämtningsprocessen 

att personer som har haft en stroke kan släppa det som har hänt och istället blicka 

framåt, där nya målbilder och möjligheter hittas av personerna. För att detta ska vara 

möjligt tror författarna att ett bra hjälpmedel på vägen är att sätta upp små delmål som i 

slutändan leder till det stora målet och att ingen stress ska kännas av personerna. Enligt 

Williams och Murray (2012) bidrog små måluppsättningar och egna prestationer till att 

personerna upplevde en förstärkt känsla av hopp om att deras fysiska förmågor skulle 

förbättras ytterligare. Dreyer et al. (2016) poängterar i deras studie vikten av att kunna 

se individen bakom sjukdomen. Att som sjuksköterska vara uppmärksam på varje 

enskild persons individuella behov var en aspekt som sjuksköterskorna i studien tyckte 

var en självklarhet att sträva emot under en rehabiliteringsfas. Antonovsky (2005) 

framförde att KASAM:s begrepp hanterbarhet innebär förmågan att hantera en situation, 

där en hög hanterbarhet innebär att personen inte stannar upp i livet för att livet var 
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orättvist och att en olycka inträffade. Antonovsky (2005) förklarar att personen då har 

förmågan att kämpa vidare utifrån de nya förutsättningarna som skapats.  

 

Tutton et al. (2011) förklarar vidare i deras studie att personer som har drabbats av en 

stroke hade svårt att acceptera hjälp inledningsvis. Deltagarna upplevde att de hade 

extra svårt att acceptera hjälpen när det rörde sig om intima aspekter så som toalettbesök 

och dusch (Tutton et al. 2011). Likvärdiga aspekter som framkommer i Donnellan et al. 

(2013) studie, skildras även i Tutton et al. (2011) studie då det beskrivs att rädslan som 

infann sig att vara nära döden och drabbas av en stroke bidrog till att nya perspektiv på 

livet sågs.   

 

4.2.2 Behov av stöd 

I föreliggande litteraturstudies resultat framgår det i studierna skrivna av Dalvandi et al 

(2010), Kirkevold et al. (2011), Kitzmüller, Asplund och Häggström (2012) samt M- 

Thomas, Allison och M- Latour (2017) att personer som hade haft en stroke upplevde 

att familjen fungerade som ett stort stöd. Familj och vänner fungerade som en 

motivation till träning samt i återhämtningsprocessen. I Sharma et al. (2019) studie 

beskriver personerna som har haft en stroke att möjligheten av att kunna vara hemma 

efter en stroke har en stor betydelse för rehabiliteringen eftersom de upplevde att även 

nära och kära kan vara delaktig i en annan dimension, vilket var betydelsefullt för 

personerna.  

 

Vidare skriver Sharma et al. (2019) att anhöriga till personer som haft en stroke 

upplevde att de vill hjälpa och stötta dessa personer i deras rehabilitering, men att det i 

vissa fall kan upplevas som ett problem. Anhöriga upplever att deras liv kan bli mer 

isolerat tillsammans med personen som har haft en stroke och att det blir svårt att 

planera sin vardag. Anhöriga vill hjälpa personerna samtidigt som de tycker att det är 

jobbigt och det blir en begränsning i deras egna vardag, vilket gör att det av vissa 

anhöriga, ibland upplevdes som en krock (Sharma et al. 2019). Detta framgår även i 

föreliggande litteraturstudies introduktion då Gosman-Hedström och Dahlin-Ivanoff 

(2012) skriver att anhöriga upplevde sig som isolerade och mer knutna till hemmet 

eftersom de var tvungen att finnas nära tillhands om hjälp skulle behövas av personen 

som har haft en stroke.  
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Författarna till den föreliggande studien anser att personer som har haft en stroke ska 

kunna vara hemma och rehabilitera utan att deras anhöriga ska fungera som 

omvårdnadspersonal. Anhöriga ska kunna fungera som ett stöd på ett personligt plan 

och som en del i en familjerelation. För att detta ska fungera tror författarna att det krävs 

att samhällets resurser förbättras ytterligare och att det speciellt riktar sig mot just 

personernas individuella behov, vilket även kan handla om psykiska problem och 

begränsningar. Detta stöd tycker författarna ska inledas redan av sjuksköterskorna på 

vårdavdelningen innan utskrivning både till patienten och dess anhöriga. Northcott, P-

Hirani och Hilari (2017) skriver att det är viktigt att sjuksköterskorna informerar 

anhöriga till personer som har drabbats av en stroke hur det kommer bli när personen 

kommer hem samt visa förståelse gentemot de anhöriga. Det förmildrar inte situationen 

genom att vårdpersonal ljuger och inte talar sanning utan det är ärlighet som gäller 

samtidigt som personalen visar stöttning för situationen. Avslutningsvis förklarar 

Northcott, P-Hirani och Hilari (2017) att stöttning av anhöriga kan medföra att personen 

som haft en stroke får en bättre rehabilitering och motivering till träning av familjens 

stöd.  

 

Brunborg och Ytrehus (2013) samt M- Thomas, Allison och M- Latour (2017) 

framlägger i föreliggande studies resultat att många personer upplevde att de förlorade 

en del av deras sociala nätverk efter en stroke. Deltagarna upplevde att denna förlust 

berodde på de fysiska begränsningarna som deras stroke förde med sig. Nya aktiviteter 

var tvungen att hittas av deltagarna för att kunna hitta nya umgängeskretsar och sociala 

nätverk. Författarna till den föregående studie anser att det är positivt att personer som 

har drabbats av en stroke accepterar de nya förutsättningarna och anpassar sig till dem. 

Att hitta nya aktiviteter som ger personerna samma utbyte av de sociala kontakterna tror 

författarna är en viktig del i personernas återhämtning. Lehto, Kylmä och Åstedt- Kurki 

(2018) skriver att nätverk kan ses på olika sätt. När det handlade om personer som haft 

en stroke drogs dessa personer mer från deras sociala nätverk med vänner till ett 

närmare socialt nätverk med familj och anhöriga. Personernas sociala nätverk blev mer 

familjebaserat och familjen blev därmed den centrala kärnan för personernas nätverk. 

Därför tycker även författarna till den föreliggande att det är viktigt att personerna 

kommer ut och hittar nya fritidsaktiviteter för att de ska bibehålla den sociala kontakten 

med utomstående människor och inte bara kontakt med familjen.    
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4.2.3 Positiva aspekter av livet efter 

I den föreliggande studiens resultat förklarar Donnellan et al. (2013) att personerna som 

haft en stroke upplevde en stroke som en positiv händelse då personerna uppfattade att 

händelsen fungerade som ett varningstecken för dem. Detta varningstecken bidrog till 

att personerna började ta tillvara på livet mer samt att de insåg att de behövde göra 

några livsomställningar för att få leva hälsosamt och vara frisk resten av livet. 

Deltagarna i Donnellan et al. (2013) studie började med strokeerfarenheterna i bagaget 

leva ett mer hälsosamt liv, där deltagarna var mer medvetna om kost, motion och vikt, 

men också gällande saker som de mådde bra av att göra. Författarna till föreliggande 

studie anser att det är viktigt att personer som har drabbats av en stroke hittar nya 

aspekter i livet som personerna tycker är meningsfulla och som fungerar att utföra 

utifrån personerna individuella behov. Det är även viktigt enligt författarna att 

personerna inte ger upp livet bara för att de har drabbats av en stroke utan att personerna 

istället gör något positivt av situationen och fortsätter leva livet som de fick behålla i så 

stor utsträckning som möjligt. Detta redogörs även av Brunborg och Ytrehus (2013) 

samt Williams och Murray (2012) då de beskriver att deltagarna upplevde att det är 

viktigt med positiva förändringar där deltagarnas energi prioriterades på meningsfulla 

aktiviteter. Vidare upplevde deltagarna att tiden som de nu hade kvar i livet måste 

uppskattas och tas tillvara på fullt ut.  

 

Antonovsky (2005) förklarar att meningsfullhet som är en av komponenterna inom 

KASAM-begreppet innebär att en individ värdesätter de aspekter i livet som är 

betydelsefullt och som individen mår bra av samt det som energin läggs på av en 

individ. Detta bidrar till en hög KASAM och det kan både handla om känslomässiga 

och kognitiva perspektiv. Detta är även någon som framhävs i Forslund, Jansson, 

Lundblad och Söderberg (2017) studie då de skriver om hur överlevande personer 

hanterar livet efter ett hjärtstopp. Det framgår i studien att personerna upplevde 

händelsen som en tacksamhet över att de fick stanna kvar i livet. Deltagarna fick upp 

ögonen för att livet inte är oändligt. Det var en dramatisk händelse som innebar att 

deltagarna började se livet på ett annorlunda sätt, en ny meningssökande sattes igång 

och ett nytt fokus hamnade på saker som personerna tyckte var meningsfullt.  
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4.3 Metoddiskussion 

4.3.1 Design 

I föreliggande litteraturstudie har författarna använt sig av en beskrivande design. Polit 

och Beck (2016) skriver att beskrivande design lämpar sig väl att användas när ett 

specifikt fenomen vill studeras. En beskrivande designs syfte är att studera, observera 

och dokumentera olika perspektiv gällande en viss situation som orsakats av naturliga 

skäl. Polit och Beck (2016) förklarar vidare att även en beskrivande design kan 

användas som en utgångspunkt för till exempel en hypotes eller teoriutveckling. 

 

4.3.2 Sökstrategi  

Författarna till föreliggande studie har under noggranna omständigheter bearbetat 

sökorden som använts, detta för att få ett trovärdigt utfall av artiklarna vilket kan ses 

som en styrka inför resultatet. De två olika sökmotorerna Cinahl och PubMed har 

använts i studien och enligt Polit och Beck (2016) är dessa databaser användbara när 

utfallet av artiklar ska vara omvårdnadsbaserat, detta eftersom de förklarar att PubMed 

och Cinahl är de två sökmotorerna som är mest omvårdnad och medicinrelaterade. 

Vidare förklarar Polit och Beck (2016) att booleska söktermer och olika begränsningar 

med fördel kan appliceras i sökstrategin för att på så sätt reducera ner antalet artiklar 

och skapa en begränsning som gör att icke relevanta artiklar hamnar i träfflistan. 

Författarna har precis som Polit och Beck (2016) rekommenderar, applicerat detta i 

sökstrategi och den booleska söktermen AND har använts samt begränsningarna 10 år, 

vuxna, engelska, peer- reviewed och Linked full text. Dessa begränsningar har 

diskuterats av författarna till den föreliggande studien efter genomförd sökning och det 

kan ses som en svaghet att artiklar som är skrivna på det engelska språket har infunnit 

sig som en begränsning. Författarna menar att det kan bli missförstånd gällande tolkning 

och förståelsen av artiklarna eftersom de själva inte besitter engelska som modersmål. 

Dock har författarna kommit fram till att de besitter tillräckligt god kunskap att det inte 

kan ha skett några större missförstånd i tolkningen av insamlad data. Författarna anser 

att tillförlitligheten även förstärks gällande korrekt förståelse av insamlad data då alla 

artiklar översattes till författarnas modersmål, detta användes sedan som ett komplement 

till artiklarnas originalspråk. Utöver den booleska termen och begränsningarna som har 

använts har författarna till den föreliggande studien även använt sig av Mesh-termer i 

Pubmed och Cinhal headings i Cinahl, Polit och Beck (2016) skriver att dessa termer 

kan användas för att ytterligare specificera sökningen. De termer och begrepp som hittar 
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likheter hos varandra bildar en Mesh-term, detta bidrar till att sökningen blir ännu mer 

relevant i förhållande till aktuellt syfte. En styrka som författarna kan reflektera över i 

efterhand gällande metoden av tillvägagångssättet som har använts i den föreliggande 

studien är att användandet av Mesh-termer och Cinahl Headings kan ha bidragit till att 

relevanta artiklar inte kan ha fallit bort eftersom Mesh-termer och Cinahl Headings 

inkluderar flera termer som handlar om samma ämne. 

 

4.3.3 Urvalskriterier 

Författarna till den föreliggande studien valde att bara använda sig av primära källor. 

Polit och Beck (2016) skriver att författare till beskrivande litteraturstudier ska fokusera 

på att bara inkludera primära källor eftersom det innebär att det är forskaren själv som 

har skrivit studien. Detta kan bidra till att en högre trovärdighet sedan infinner sig i den 

färdiga litteraturstudien. Andra urvalskriterier som användes var att artiklarna skulle 

svara på aktuellt syfte, samt att artiklarna skulle baseras på vuxna personers egna 

upplevelser. Artiklar som berörde anhöriga, vårdpersonalens och barns upplevelser samt 

artiklar som riktade sig mer åt det medicinska hållet valdes bort. Att ett av 

inklusionskriterna var vuxna personer anser författarna är en fördel och styrka eftersom 

de tillhör en av grupperna som kan ge ett korrekt informerat samtycke.  

 

4.3.4 Urvalsprocess 

Författarna till föreliggande studie kom till att börja med välja ut 60 artiklar. Efter att 

exkluderat artiklar som bland annat inte svarade på det aktuella syftet, fokuserade på 

andra personer än den aktuella inklusionsgruppen, inte innehöll IMRAD återstod 15 

vetenskapliga artiklar. Att det togs hänsyn till IMRAD anser författarna till föreliggande 

studie är en styrka då det förstärker studiens kvalité. Polit och Beck (2016) skriver att en 

artikel som är uppbyggd efter IMRAD formatet bidrar till större tillförlitlighet att artikel 

är vetenskapligt baserad. Efter en ytterligare relevansbedömning återstod 10 artiklar 

som enligt författarna till den föreliggande studien svarade optimalt på aktuellt syfte. 

Det låga antalet av slutligt utvalda artiklar kan anses vara en svaghet för studiens 

resultat. Efter att författarna till den föreliggande studien har diskuterat detta och efter 

att resultattabeller har gjorts, se bilaga 4, tycker författarna att dessa ändå har tillräcklig 

hög kvalité för att utgörgöra ett trovärdigt resultat. 
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4.3.5 Dataanalys  

Dataanalysen i föreliggande studie påbörjades genom att utvalda artiklar översattes till 

svenska. Detta gjordes för att få en överskådlig bild av vad artiklarna handlade om. Att 

artiklarna översattes kan både ses som en styrka och en svaghet. En styrka eftersom 

översättningen innebar att författarna förstod innebörden av varje artikel. Samtidigt kan 

det vara en svaghet eftersom att det genom översättningen kan bli förvrängt innehåll. 

Vidare lästes alla artiklar enskild för att därefter sammanfatta dom tillsammans. 

Författarna till denna studie tycker att detta kan vara en fördel eftersom detta arbetssätt 

förstärker trovärdigheten för studien och objektiviteten stiger. Detta påvisar även Polit 

och Beck (2016) då de förklarar att en objektivitet ska eftersträvas i en litteraturstudie.  

 

Vidare förklarar Polit och Beck (2016) att kodning är ett bra verktyg för att på ett enkelt 

och lättförståeligt sätt sortera upp och bearbeta insamlad data. Detta var även nästa steg 

i dataanalysen, artiklarna sammanfattades och olika kodningar skapades som sedan la 

grund för resultatets kommande huvud- och under rubriker. Likväl som Polit och Beck 

(2016) stödjer, anser även författarna till litteraturstudien att kodning var ett bra 

hjälpmedel för att kunna strukturera upp informationen på ett optimalt sätt. En 

djupgående diskussion skedde mellan författarna i samband med kodningen. Detta kan 

ha varit en styrka då det kan ha bidragit till att inga misstolkningar har skett. Denna 

diskussion bidrog även till att de aktuella rubrikerna emotionella utmaningar, behov av 

stöd och positiva aspekter av livet efter framkom. Även det kan ha varit en styrka 

eftersom dessa rubriker utgjorde resultatet som genom rubrikerna blev mer strukturerat 

och lättförståeligt.  

 

4.5 Kliniska implikationer 

Målet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur personer upplever livet efter 

en stroke. Det framkom i föreliggande litteraturstudies resultat att en av aspekterna som 

framkom var att en del av de personer som hade drabbats av stroke upplevde att deras 

liv, efter insjuknandet, hade fått en stor begränsning. Samtidigt upplevde vissa att ett 

positivt perspektiv framhävdes kring deras liv efter en stroke och strävan efter att ta 

tillvara på livet och inte sluta leva förstärktes. Det är därför viktigt för sjuksköterskan att 

ha en god kommunikation med patienten samt tillgodose patientens individuella behov 

och önskemål. I litteraturstudiens resultat rapporterade många deltagare att en 

depression och isolering upplevdes som bidrog till minskade sociala kontakter och 
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livsglädje. Med anledning av detta skulle det vara en fördel om sjuksköterskan 

samordnade att en kurator eller annat samtalsstöd alltid finns tillgängligt på avdelningen 

och ett förslag är att en rutin skapas där alla strokepatienter får prata med en kurator 

under vistelsen på avdelningen. En annan problematik som också skildrades var att 

merparten av alla deltagare i föreliggande litteraturstudie upplevde att de fysiska 

begränsningarna var mycket påtagliga och hindrade dem i det dagliga livet. Även här är 

det viktigt att sjuksköterskan förstår och kan sätta sig in i patientens perspektiv och 

därmed anpassa vården utifrån patientens enskilda behov, där rehabiliteringen anpassas 

efter vilken problematik personen har. Sjuksköterskan ska även ansvara för att 

information ges kring vilka svårigheter som kan uppstå i hemmet för att minska 

personens funderingar.    

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning  

I föreliggande studiens resultat framkom det att stora delar av de personer som hade 

drabbats av en stroke upplevde någon form av depression och isolering efter deras 

stroke. Därför skulle det vara intressant om en utökad kvantitativ forskning kunde 

bedrivas kring hur personer ska undvika depression och isolering efter ett 

strokeinsjuknande. Eftersom sjuksköterskan även har en stor inblick i patientens 

vårdvistelse och vidare rehabilitering, behöver sjuksköterskan veta vad patienten 

upplever för känslor och begränsningar efter en stroke för att ha möjlighet att hitta 

lösningar och för att kunna förebygga eventuella komplikationer. Med en bredare 

forskning kring hur personer upplever livet efter en stroke, med både i positiva och 

negativa perspektiv i åtanke, skulle en tillförlitligare bild framhävas som skulle 

underlätta sjuksköterskans förhållningsätt i sin yrkesprofession. 

 

4.7 Slutsats  

Majoriteten av alla deltagare upplevde att depression, rädsla, social isolering och 

behovet av andra var psykiska och fysiska förändringar i livet som orsakades av 

komplikationer efter en stroke. Trots dessa upplevelser upplevde deltagarna att en ny 

mening med livet uppstod där nya perspektiv blev mer betydelsefulla. Det är viktigt att 

sjuksköterskan informerar patienten om eventuella komplikationer som kan kvarstå 

efter en stroke för att personerna ska kunna hantera situationen. 
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